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 ںاروے میں داخلے پر ںئے اقدامات

ہے  ایک صلہیحکومت ںے ف ،پیش ںظرصورت حال کے  یک کشنیاںف

کو دوبارہ  اتیضرور یک سٹنگیٹ یکہ داخلے سے پہلے منف

اور   سٹیداخلے پر ٹ ںیجائے اور ںاروے م ایمتعارف کرا

 جائے۔ ایکو بڑھا اتیموجودہ ضرور یاںدراج ک

 نومبر سے ہم 26درآمدی انفیکشن کو محدود کرنے کے لیے ۔

تمام داخلے کے اقدامات کو سخت کر رہے ہیں۔ اس تاریخ سے 

اندراج ناروے میں داخل ہونے سے پہلے آنے والوں کو 

پر، ہم  ادیبن یورانہ مشورے ک شہیصحت کے پکروانا ہوگا۔ 

 یضرورت کو بھ یک سٹیٹ یگئے منف ےیداخلے سے پہلے ل

ان لوگوں پر الگو ہوتا ہے  ہی ۔ںیہ واتےدوبارہ متعارف کر

کر  ںینہ زیکے ساتھ دستاو ٹیفکیجو منظور شدہ کورونا سرٹ

وہ  ایہے،  یگئ یلگائ نیکسیمکمل طور پر و ںیکہ انہے سکت

قطع نظر اس  ۔ںیسے گزر چکے ہ 19 ڈیکوو ںیگزشتہ چھ ماہ م

وزیر برائے صحت و  ں،یہملک سے سفر کرتے کس کے کہ آپ 

کہا )سینٹر  امیلیے اینگر میہل نے نگہداشت  کی خدمات 

 پارٹی( 

جن کا  ں،یہ اںیلیسب سے اہم تبد ہی ںیداخلے کے اقدامات م

 نومبر سے ہوگا: 26اطالق 

  عام  کی، ا وں کامسافرکہ تمام  یشرط ہوگایک  ہیاب

 اپنا اندراج ںیاصول کے طور پر اندراج کے نظام م

سال سے کم عمر کے بچوں اور  16۔ہےکروانا ضروری 

کا  مسافروںتمام  ۔ںیہ اتیمستثن ےیمنتخب گروپوں کے ل

کورونا  یبھ یاور کوئ قیتصد یفرض ہے کہ وہ اس طرح ک

 ۔ںیکر شیکو پ سیان کے وقت پول کیچ ٹیفکیسرٹ

 کھال ہے  ےیداخلے کے لملک   ےیکے ل وںیملک ریتمام غ

 کے تحت داخلے کا حق حاصل ہے۔ کٹیا شنیگریام ںیجنہ

 جنیاور نارو ٹیکٹوریٹائم ڈائر یریم جنینارو 

 یدرخواست ک ےیکے ل کلچریگریآف ا ٹیکٹوریڈائر

 ۔ںیہ یگئ یبند کرد ںیمیاسک



 

 ،جو داخلے کے  کو وںیملک ریان غ کہحاالت پر منحصر ہے

کے  سٹنگیاور ٹ نہیاندراج، داخلے کے قرنطمیں  سلسلے 

 یملک بدر کرنے ک، ںیکرتے ہ ںینہ لیتعم یک نیقوان

 یکم یک زاتیاس پر دستاو ۔ںیہ یہو سکت یاب بھ وجوہات 

تمام مسافروں،  ہے۔ یکا باعث بن سکت یبے دخل یبھ

اور داخلے پر ذمہ ے خالف رپورٹ ک نز،یجیبشمول نارو

کرنے پر ممکنہ طور پر جرمانہ  یخالف ورز یک وںیدار

 جا سکتا ہے۔ ایک

  گئے  ےیگھنٹے کے اندر اندر ل 24پہلے ہم داخلے سے

شرط کو دوبارہ متعارف کراتے  یک ٹیفکیسرٹ سٹیٹ یمنف

کے  ٹیفکیشدہ کورونا سرٹ قیجو تصد ان کے لیے ںیہ

مکمل طور پر  ںیکر سکتے کہ انہ ںینہ زیساتھ دستاو

 19 ڈیکوو ںیگزشتہ چھ ماہ م ایہے  یگئ یلگائ نیکسیو

کے ملک سے قطع نظر الگو  یروانگ ہی ۔ںیسے گزر چکے ہ

 ۔ںیسال سے کم عمر کے مسافروں پر نہ 18 کنیہوگا، ل

 ذمہ  یاس کے عالوہ، داخلے پر اپنے آپ کو جانچنے ک

 ںیہے تاکہ آپ ناروے م ایگ ایکر د لیکو تبد یدار

  یذمہ دار یخود کو جانچنے ک ں،یپہنچ یجہاں سے بھ

 پر الگو تھا صرف ان افراد  یہ فرض اب تک ہے۔عائد ہوتی 

 ہی ۔ںیہ میمق ںیوالے عالقے م ذمےداری کی  نہیجو قرنط

جو کورونا  عائد ہوتی ہےان تمام افراد پر  یذمہ دار

ے  کہ وہ کر سکت ںینہ زیدستاو ہی عےیکے ذر ٹیفکیسرٹ

میں گزشتہ چھ ماہ  مکمل طور پر ویکسین  شدہ ہیں یا 

کو ناروے پہنچنے پر خود  ۔ںیسے گزر چکے ہ 19 ڈیکوو

  یذمہ دار یجانچنے ک

 برقرار رہیں گی۔  اتیمستثن گریسے د

  سرحد پر  وہالگو ہوتی  کی ذمے داری سٹیٹجن افراد پر

گھنٹوں کے اندر جہاں  24 ایپر،  شنیسٹ سٹیواقع ٹ

کر  سٹیہے، اپنا ٹ ںینہ شنیسٹ یکوئ سایبارڈر پر ا

 اریطور پر ت یکو الزم بلدیات تمام  یملک ک۔ںیسکتے ہ

جن پر جانچ  یکہ وہ آنے والے مسافروں ک ےیرہنا چاہ

 ی جانچ کر سکیں۔کی ذمےداری عائد ہوتی ہے ک

 کی  عملہ یبھ ںیکنٹرول سنٹر م شنلین ےیہم آمد کے ل

 یتاکہ وہاں پر کنٹرول ک ںیکر رہے ہ تعداد میں اضافہ

 سے بلدیات  دوبارہ شروع ہو جائے اور اس طرح یسرگرم

 جنہیں یگ ںیمعلومات حاصل کر سک ںیمسافروں کے بارے م

 ہے۔ یوجہ ہو سکت یکوئ یفالو اپ کرنے ک

 یکوئ ںیم نیسے متعلق قوان نہیحکومت داخلہ قرنط 

کے ضوابط غالبًا پورے  نہیقرنط رہی۔ کر ںینہ یلیتبد

 الگو ہوں گے۔ ںیموسم سرما م



 

کش کے طور پر  شیپ ےیان لوگوں کے ل میہوٹل اسک نہیقرنط

 یدوسر یکوئ یرہائش ک یجن ک یرہے گ یاگلے نوٹس تک جار

 ہے۔ ںیمناسب جگہ نہ


